KARA`N SEURAMESTARUUS 2007 - ESTE
Tervetuloa Kangasalan Ratsastajien järjestämään

esteratsastuksen seuramestaruuskilpailuun keskiviikkona 15.08.2007
Pohtiolammen Ratsastuskeskukseen. Kilpailu alkaa klo 17:00 (radan rakennus alkaa klo 16).
Mestaruudesta kilpailtavat luokat 3-5, jotka avoimet vain Kangasalan Ratsastajien jäsenille.
Luokka 1 – 90cm, arvostelu A.2.0, avoin kaikille
Luokka 2 – 100cm, arvostelu A.2.0, avoin kaikille
Luokka 3 – 100cm, arvostelu A.2.0
1a) ponimestaruus 1b) juniorimestaruus
Avoin ponien (1a) ja junioreiden (1b) seuramestaruudesta kilpaileville ratsukoille.
Luokka 4 - 115cm, arvostelu A.2.0
2a) nuortenmestaruus
2b) seniorimestaruus
Avoin nuorten (2a) ja senioreiden (2b) seuramestaruudesta kilpaileville ratsukoille.
Luokka 5 – 80cm, arvostelu A.2.0
3a) harrastajamestaruus
3b) varhaisaikuismestaruus 3c) aikuismestaruus
Luokka avoin niille kilpailijoille, joilla ei ole alue- tai kansallista kilpailulupaa tai ei ole kilpaillut
alue- tai kansallisissa esteluokissa. Harrastajamestaruus (3a) alle 20-vuotiaille, varhaisaikuismestaruus (3b) 20-39-vuotiaille ja aikuismestaruus (3c) 40-vuotta tai vanhemmille (tasoituksin).
Kaikissa luokissa noudatetaan voimassa olevia kilpailusääntöjä (poni, juniori, nuoret, seniorit jne).
Erityismääräykset
Ilmoittautumiset viimeistään 14.8.2007 klo 21 mennessä; sähköpostilla osoitteeseen,
millavalkeejarvi@gmail.com tai tekstiviestillä numeroon, 050 342 9686.
Ilmoittautuessa muista antaa seuraavat tiedot; sukunimi etunimi, seura, hevosen nimi, hevonen
tai poni, kilpailtava luokka ja puhelinnumero.
Seuramestaruuksista voivat kilpailla kaikki ne ratsastajat, jotka ovat ko. kalenterivuodelle
maksaneet Kangasalan Ratsastajien vuoden 2007 jäsenmaksun.
Kilpailija voi osallistua ainoastaan yhteen luokkaan ja vain yhdellä ratsulla.
Kilpailussa ratsu saa osallistua vain kahteen luokkaan tai samaan luokkaan kahdesti jos sillä
osallistuu kaksi eri ratsastajaa. Ratsastaa saa vain ko. mestaruusluokkiin osallistuva ratsastaja (t).
Mikäli luokkaan osallistuu alle 3 ratsukkoa, niin luokkia voidaan yhdistää.
Kilpailuasuna seurakilpailuihin hyväksytty asu.
Ilmoittautuminen on samalla lähdön varmistaminen. Poisjäännit tulee kuitenkin ilmoittaa
puhelimitse, 050 342 9686, viimeistään 12.8.07 mennessä. Kilpailijan lähtöaika määräytyy
lähtöjärjestyksen mukaisesti, joka voi muuttua mahdollisten poisjääntien vuoksi.
Lähtölistat julkaistaa internetissä www.kangasalanratsastajat.fi viimeistään 13.8.2007.
Lähtö- ja ilmoittautumismaksu 5€ maksetaan kansliaan viimeistään ½ h starttia.
Kanslia avataan tunti ennen ensimmäisen luokan alkua ja suljetaan ½ h viimeisen luokan
päättymisen jälkeen. Kanslian puhelinnumero on 0500 831 366.
Palkinnoksi kolme parhaalle seuramestaruusmitalit ja ruusukkeet.
Kilpailuja koskeviin tiedusteluihin vastaa Ari Eriksson, puhelin 0400 886 477.
Paikalla on buffetti.
Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden muutoksiin
Tervetuloa
Kangasalan Ratsastajat ry / kilpailutoimikunta

